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Tillhör Stads f ullmakeiges 1 Skara 
be~lut den 29 mars 1957, § 51 . 
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Kal"l Sernstl"Öl'II 
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Tillhör Kungl . Maj:ts beslut 
den JO augusti 1957. St ock
holm 1 Kommun ikationsdeparte
mentet 

Ex of.rt c1o: 
STen ÅDlark 
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färs\aq hll inl"od 
siadspion fär h 'arlere! 
SPORREN 
i S~ARA 
-wrotlot den 6 februari 1'J56 av 

Drott Gyllenberg 

slo:m"I,", 
J::ev. en!. BmnodSOClllOdens be5lut § 61 den 4 mars 1957 
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Drott otllenberg 
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BESKRIVNING 

över förslag till ändrad stadsplan för 

kvarteret Sporren 

i Skara, 

upprättat .den 6 feb ruari 1956 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg 

Gällande 
stadsplan 

Motivering 

Ändringen 

Gällande stadsplan för Käm~agårdsområdet, 
vari kvarteret Sporren ingar , har f ast
ställts av Kungl. Maj :t den 17 juni 1948. 

Ägaren av tomt nr 3 i kvarteret Sporren, 
Industri AB Pl ast ics, har begärt stads
planeändringen f ör att inom tomten f å 
mö jlighet att uppföra en l a!;!;erbyggnad 
motsvarande hela företagets l agerbehov, 
vilket f ör närvarande tillgodoses genom 
att lokaler hyres p~ olik~ håll i staden ; 
ett system som är bade tungrott och 
dyrbart. 

På grund av tomtens ringa st orlek måste 
den erfor~erliga byggnadsvolymen placeras 
i en högre byggnadskropp än gällande 
stadsplan medgiver. 

Tomtens läge i industriområdet , i en söder
sluttning och invid en park, medför att 
den ifrågavarande byggnaden torde kunna 
uppfö ras utan att utgör a någon olät enhet 
och kan t ill och med bli ett tillskott i 
stadsbilden. 

Öst er om de för bebyggande avsedda om
r ådena å t omter na nr l och 3 i kvart eret 
Sporren har i samråd med brandmyndigheten 
inlagts en 12 meter bred remsa mark som 
ej får bebyggas , enär den redan befintliga 
bebyggelsen omöjliggör tillärnpnin~ av 
byggnadsstadgans bestämmelser angaende 
avstånd mellan byggnad och tomtgräns. 

Tillhör KlUII1. MlIjIU be.lut 

den JtJ _~. 19S';'. 

I övri gt har s tadsplanen ställts i överens
stänuoelse med av Kungl. Byggnadsstyrelsen 
utfärdade anvisningar rörande beteckningar 
på planka rtor samt stadsplanebest änunelser. 

StockhollB i Kommunikationsdepartementet 
Ex officio: ~~r:sQm_ ~~ ~: 
~ I Drott' -Gyllenbe g/ 

stadsark~ tekt 



ST ADSPLANEBEST Äf.'il'iELSER 

til~hörande f örslag till ändrad stadsplan fö r 

kvarteret SPORliEN 

i Ska ra, 

upprättat den 6 februari 1956 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg. 

§ l 

STADSPLM:E()fiiRÅDETS AiWÄ;; DlmW 

Byglmadskva rter. 

E8d J betecknat omr åde f2T' användas er.dast för 
indllstriändam:.l E..V s :' l·o"'" leskaffenhet att närboend~ 
p j vållas olägeIIheter med hänsyn till sundhet , brand
säkerhet och trevnad. Bostäder få dock omordnas i 
den utsträckning som fordras för tillsyn och bevak
ning av anläggning inom området. 

§ 2 

1,lARK SOM ICKE FÅR BEBYGG"S 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3 

V1EINGSANTAL • 

I.Tor.! . 1. Å med II betecknat område får byggnad uppfö ras med 
högst två våningar. 

r';om . 2 . Där våningsantal e j f innes angivet , får byggnad upp
föras med det antal våningar som bestämmelserna 
angåe nde byggnads höjd möjl i ggör a . Dock får vindsin
r edning icke fö rekomrna ovan ett plan beläget på den 
för byggnaden tillåtna största höjden. 

§ 4 

BYGGNADS HUJD 
.0· 

Mom. 1. Å med II betecknat område f å r byggnad icke uppföras 
till större höjd än 7 , 6 meter . 

liiom. 2. Å med plus jämte siffra i r omb betecknat område får 
byggnad uppföra s till högst den ;,öjd i mete r över 
stadens nollplan som siffran angiver. 



§ 5 

TAKLUTNING 

Tak får givas en l utning mot horisontalplanet av 
högst 300 • 

Skara som ovan. , 

~~~C;v!!:~~~-
!Drott - Gyllenberg/ 

stadsarkitekt 

Tillhlb Ituatl. Map'" beolnt 
den .J tf} .. 'O' •. t;> 195'" j. . 

Slockholll i Kommunlkallorwlepariemenlel L Ex officio~ 
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